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Djursjukhusgruppen investerar i avancerad ultraljudsutrustning  
 

Stockholm – 20 maj 2013  

Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Falu Djursjukhus och Västra Djursjukhuset i Göteborg, samtliga en del av 
Djursjukhusgruppen, väljer att investera i Logiq* E9, en av de nya och mest avancerade ultraljudsutrustningarna 
från GE Healthcare.  

Med hjälp av Logiq E9 kan specialister inom Djursjukhusgruppen utföra undersökningar snabbt och ge diagnoser 
säkert tack vare en förbättrad bildkvalitet. Den nya tekniken kommer bland annat att användas för buk- och 
hjärtundersökningar. Ultraljudsundersökningar är smärtfria och enkla att utföra.  

”Med nästa generations ultraljudsutrustning kan vi erbjuda ännu bättre och mer högkvalitativ vård. Den nya 
tekniken förfinar diagnostiken och ökar träffsäkerheten, vilket innebär en mer anpassad och förbättrad 
behandling för patienten”, säger Helena Nyman, DVM MSc PhD Diplomate ECVDI (Europeisk specialist i 
veterinärmedicinsk bilddiagnostik) på Regiondjursjukhuset Bagarmossen i Stockholm. 

”Vi är glada över att Djursjukhusgruppen väljer att investera i vår nästa generation av ultraljudsutrustning. De är 
en seriös aktör med tydligt fokus på högkvalitativ vård och vi är stolta över att få bidra till en mer träffsäker 
diagnostik och bättre behandlingar av våra sällskapsdjur”, säger Johan Oscarsson, Country Sales Manager –
Ultrasound, GE Healthcare. 

”Investeringar i toppmodern och högteknologisk utrustning är en självklar del i vår satsning om att skapa 
framtidens djursjukvård och erbjuda vård av högsta kvalitet till våra patienter. Att inneha samma utrustning i 
gruppen ger också förbättrade möjligheter till kunskapsöverföring mellan våra olika enheter”, säger Peter 
Dahlberg, VD och koncernchef Djursjukhusgruppen. 

 
 
Om Djursjukhusgruppen 
Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård för hund, katt och övriga 
sällskapsdjur, med hög kompetens samt modern och avancerad utrustning. I gruppen ingår flera av Nordens mest 
välrenommerade djursjukhus och djurkliniker som tillsammans har ett tydligt uppdrag – att leverera vård av högsta kvalitet 
till våra husdjur. 
 
Om GE Healthcare 
GE Healthcare tillhandahåller medicinsk teknik och -tjänster som skapar en ny dimension av vården. GE (NYSE: GE) arbetar 
med det som gör skillnad i samhället – med de bästa människorna och de främsta teknologierna antar vi världens tuffaste 
utmaningar. GE Healthcare är experter på medicinska bildbehandlings- och informationssystem, medicinsk diagnostik, 
patientövervakningssystem, läkemedelsutveckling, biofarmaceutisk tillverkningsteknik, verksamhetsutveckling och 
effektiviseringslösningar som hjälper våra kunder att leverera bättre vård till sina patienter. 
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